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Z A P I S N I K 
 

1. redne seje sveta KS Cerkno, ki je bila 13.2.2015 v prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni: predsednik Marko Močnik Marko Obid, Vanja Zajc, Borut Eržen, Bogdan Brus,  

Borut Pirih, Jože Močnik, Erik Serjun, Franc Tušar. 

Opravičeno odsoten: Marko Trček. 

Ostali prisotni: župan Jurij Kavčič, Valerija Močnik.                              

 

Predsednik Marko Močnik, ki je uvodoma pozdravil župana Jurija Kavčiča in ostale navzoče 

ter predlagal naslednji  

 

dnevni red: 

 

1. Sprejem zapisnika konstitutivne seje sveta z dne 3.11.2014. 

2. Proračun Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2015. 

3. Pobude in vprašanja. 

AD 1 

Predsednik Marko Močnik je članom povzel zapisnik konstitutivne seje z dne 3.11.2014. Na 

zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil sprejet sklep: 

Potrdi se zapisnik konstitutivne seje sveta KS Cerkno z dne 3.11.2014. 

 

 

AD 2 

 

Valerija Močnik je prisotnim povzela plan prihodkov za leto 2015. Planira se 188.344 EUR 

prihodkov, od teh jih je za dobih 72.000 EUR nedavčnih iz naslova najemnin in vodarine, 

ostalih  nekaj manj kot 116.000 EUR pa transfernih prihodkov s strani Občine Cerkno. KS bo 

v letu 2015 razpolagala tudi s sredstvi iz preteklih let v višini 12.640 EUR, kar pomeni, da bo 

KS v letu 2015 po planu lahko razporejala z 200.975 EUR sredstev. 

V nadaljevanju je predsednik Marko Močnik dal besedo članom sveta, da vsak predstavi svoje 

prioritetne predloge za leto 2015. 

 

Borut Eržen je kot prioriteto izpostavil ureditev dotoka v rezervoar Sušje. Zaradi prenizkega 

pritiska in posledično premalo napajanja, bi bilo potrebno dotok prestaviti višje v rezervoar. 

Kot prioritete je dodal še: 

 zamenjavo ventilov v jaških na večjih križiščih v naselju Cerkno, 

 ureditev razsvetljave na novi tržnici,  

 še vedno ostaja veliko ulic v Cerknem z neurejeno kanalizacijo, s tem da se v zadnjih 

letih sanira že obstoječo, 



 sanacijo Oresovke, 

 sanacijo mostu na Ličarjevi ulici, 

 sanacijo posedka na Manše ter 

 sanacijo podpornega zidu na Gozdarski poti. 

 

Župan Jurij Kavčič je Borutu Erženu odgovoril, da se bo razsvetljava na novi tržnici 

zagotovila v prihodnjih dneh. Za sanacijo Oresovke pa so narejeni projekti do Stisk, domačini 

so v tem času že sami veliko postorili, vendar pa so s tem zožili njeno strugo. V nadaljevanju 

je povedal, da se na Občini zavedamo problema ureditve kanalizacijskega sistema, ki je na 

večih odsekih dotrajan in ga bo potrebno sanirati. Pred leti je bil eden izmed projektov urediti 

sistem na Ličarjevi ulici, ki je izpadel zaradi pomanjkanja sredstev. Po  Kljub tem, da denarja 

za te namene zaenkrat ni predvidenega, se bo Občina v kolikor se bo pokazala možnost 

črpanja državnih in evropskih sredstev prizadevala pridobiti sredstva za kanalizacijske 

sisteme kot tudi male čistilne naprave po vaseh. 

 

S svojimi prioritetnimi predlogi je nadaljevala Vanja Zajc. Povedala je, da je odsek 

kanalizacije v ulici Pot na Zavrte dotrajan (vidijo se že posedki na cesti), zato bo nujna njena 

ureditev, h kateri bi finančno prispevali tudi stanovalci. Bila je tudi mnenja, da je zid pri 

cerkvi sv. Ane lepo obnovljen, bi pa morali nadaljevati z ureditvijo celotne okolice cerkve 

proti Domu upokojencev in trga Pred fontano. Njena obljuba iz zadnje seje je bila, da njej 

poznanega arhitekta vpraša, če bi bil pripravljen svetovati, kako pokriti prostor pred mrliško 

vežico. Povedala je, da je z omenjenim arhitektom govorila, ta bi v prvi fazi pripravil grafično 

zasnovo, ki bi stala cca. 5.000 EUR. Izvedela je, da tudi letos v občino pridejo študentje 

arhitekti, ki bi jih lahko povprašali za nasvet oz. zadolžili za pripravo različnih možnih 

variant. 

 

Predsednik Marko Močnik je dodal, da je na ulici Pot na Zavrte Telekom Slovenije d.d.  

vkopal cevi za kasnejšo napeljavo optičnega kabla. Telekom Slovenije d.d. je asfaltacijo 

prekopa plačal CPG d.d., vendar se je glede na to, da je na tej ulici najprej potrebno urediti 

cca. 50m odvodnjavanja in kanalizacijo, s CPG d.d. dogovorilo, da se bo s strani KS 

preasfaltiralo v celoti, ko bo sanirano še vse ostalo. 

 

Borut Pirih je na začetku povedal, da imamo velik spisek želja in potreb, vendar omejena 

sredstva. Strinjal se je z njegovima predhodnikoma, da je urejanje kanalizacijskega sistema v 

Cerknem nujno, treba je določiti prioritete in postopoma začeti z investicijami. Bil je mnenja, 

da bi lahko v mandatu izpeljali pokritje prostora pred mrliško vežico. Predlagal je, da se v letu 

2015 financira v pripravo projekta v naslednjih letih pa v izvedbo. Pridružil se je razmišljanju 

Vanje Zajc, da je potrebno izkoristiti tudi študente arhitekte. 

V nadaljevanju je predlagal še: 

 urbanistično ureditev centra Cerkna, 

 postavitev dodatnih klopi in smetnjakov, 

 triletno sofinanciranje nabave gasilskega avtomobila za PGD Cerkno. 

 

Marko Obid je povzel predloge ostalih članov sveta. 

 

Jožef Močnik je kot najbolj pomembno izpostavil sanacijo plazu v Poljanah, ki v zadnjih dneh 

ne miruje in je počasi začel ogrožati zajetje za pitno vodo. Župan Jurij Kavčič je povedal, da 

je občina naročila geološke raziskave, ki bodo pokazale za kolikšno maso, v dolžini, širini in 

globini zajema plaz. Na podlagi rezultatov raziskave pa se bo odločilo za najboljšo varianto 

sanacije. 



 

Jožef Močnik je v svoj predlog za proračun 2015 dodal še prekritje VNO Poljane, ki že več let 

čaka na novo streho. Krajani bi z delovnimi urami pomagali, material in najem krovca pa bi 

financirala KS. Povedal je tudi, da je potrebno vzpostaviti večji pretok pod mostom pri 

Mavriču ter popraviti njegovo ograjo, ki je poškodovana. 

 

Erik Serjun je povedal, da je v Čeplezu Pr Čednku potrebno zamenjati hidrat, ker se ta ne 

odteče, ko se ga zapre. Potrebno bi bilo sanirati posedke ceste v spodnjem delu Čepleza ter 

razširiti staro pot do zajetja Lačnavc, ker je ne njej več usadov. 

 

Predsednik Marko Močnik je odgovoril, da se cesta v spodnjem delu Čepleza za enkrat ne bo 

sanirala, ker je najprej treba urediti kanalizacijo. 

 

Franci Tušar je prisotne najprej seznanil, da je v Planini postavljena telekomova centrala, 

kateri bo sledila napeljava optičnega kabla, v nadaljevanju pa je povedal še, da so v pripravi 

projekti za izgradnjo novega gasilskega doma, za katerega bodo potrebovali finančno pomoč 

tudi s strani KS. Kot predlog za proračun 2015 pa je navedel postavitev javne luči v Planini 

ter ureditev avtobusnega postajališča v Čeplezu. Povedal je tudi, da se ljudje pritožujejo nad 

doziranjem hipoklorida v pitno vodo. V času, ko se dozira, voda smrdi, ko pa doziranja ni, pa 

je voda super. 

 

Župan Jurij Kavčič je pojasnil, da je doziranje hipoklorida konstantno v minimalnih možnih 

količinah. Dosedanji rezultati 12.000 EUR vredne investicije v UV žarnico v Čeplezu, kažejo 

na to, da omenjena priprava pitne vode ne bo zadosti. Rezultati ostalih analiz pitne vode na 

Cerkljanskem pa kažejo na to, da zdravstveno ustrezne pitne vode ne moremo zagotoviti brez 

dodajanja hipokorida. Zato bomo morali biti občani strpni do minimalnih koncentracij 

hipoklorida v pitni vodi.  

 

Bogdan Brus je predlagal, da se v plan za leto 2015 vključi: 

 pokritje prostora pred mrliško vežico,  

 ureditev prostora okoli cerkve, 

 obžaganje lipe pri pokopališču, 

 ponovno postavi tablo prepovedano parkiranje na parkirišču pred pokopališčem, 

 popravilo kontejnerja na pokopališču, 

 Pot pod bregom postaviti kontejner za zeleni odrez, 

 ureditev kovačije Pot v Čelo (zemljišče, na katerem stoji, je spodkopano), 

 ureditev stanja kabelskega sistema, 

 urediti pešpoti za invalide, turiste in mamice z vozički ter 

 pluženje do Joškove Marije. 

 

Predsednik Marko Močnik je člane seznanil s planom, ki v prejšnjem mandatu ni bil realiziran 

in bi ga bi bilo potrebno prednostno vključiti v plan za 2015. Projekti, ki so ostali nerealizirani 

so: 

 pokritje prostora pred mrliško vežico, 

 izgradnja pločnik Stara Eta – Mostanija, 

 razširitev odcepa v Ralnah, 

 prekritje VNO Poljane, 

 sanacija spodkopanega podpornega zidu pri mrliški vežici 

 podaljšanje vodovoda do Goriške ceste 39, 



 vzpostavitev dodatnih parkirnih mest pred kmetijsko trgovino. 

V nadaljevanju je predsednik Marko Močnik predal besedo županu Juriju Kavčiču. 

 

Župan Jurij Kavčič se je najprej zahvalil za povabilo na sejo, potem pa prosil za sodelovanje 

KS pri odločitvah o prioritetnih projektih. 

Za tekoče in prihajajoče obdobje je župan Jurij Kavčič izpostavil naslednje aktivnosti občine: 

 prestavitev kmečke tržnice na prostor pred kolesarnico, 

 izboljšati varni prihod otrok v vrtec,  

 odkup in rušenje Gantarjeve hiše za pridobitev dodatnih parkirnih mest, 

 sodelovanje KS pri organizaciji Poletja v Cerknem, 

 v soglasju s KS menjava zemljišča Betna štala za njivo nasproti žvinskega placa, z 

menjavo bi pridobili prostor za ureditev parkirišč in izvedbo tržnice 18. v mesecu, 

 v naslednjih tednih izmeriti radon v vrtcu, 

 v sodelovanju s KS rešiti kabelski sistem Cerkno, 

 izboljšati telekomunikacijske povezave od Zakriža proti Zakojci, 

 v primeru pridobitve dodatnih sredstev s strani države, se bo izpeljalo energetsko 

sanacijo šole. 

Za konec je poudaril, da kljub zmanjševanju sredstev s strani države, bo podpora občine v 

zadovoljstvo občanov. 

 

Člani sveta KS Cerkno so po predstavitvi vseh predlogov sprejeli sklep: 

V okviru razpoložljivih sredstev predsednik KS na podlagi pobud in predlogov članov 

pripravi proračun za leto 2015. 

 

AD 3 

 

Brez razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.45. 

 

 

    Zapisala:  Predsednik sveta KS: 

Valerija Močnik      Marko Močnik 


